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cíl studie úsporných variant
provedení nového koncepčního návrhu dostavby a rekonstrukce školy s redukovaným stavebním programem, 

koncepční prověření možnosti realizování dostavby a rekonstrukce školy po jednotlivých etapách z důvodu 
postupného financování a 

koncepční prověření možnosti redukce styčných ploch nové a stávající části výukové budovy z důvodu snížení 
náročnosti realizace 

na základě zápisu z jednání Školské rady 25.6.2009, materiálu pro 9. jednání Městského zastupitelstva 26.8.2009 
a dále pak Zápisu z pracovního jednání zastupitelstva města 30.9.2009. na základě těchto podkladů je sestaveno 
zadání této studie.

Zadání pro studii úsporných variant
vytvoření nového návrhu dostavby a rekonstrukce školy s redukovaným stavebním tzv. „úsporným programem“. 
v novostavbě budovy c by měla být navržena namísto auly druhá menší tělocvična (gymnastický sál) a podzem-
ní parking v objektu by měl být zcela zrušen.

ponechání rozdělení novostavby velkorozponové budovy c s tělocvičnou a knihovnou od výukové budovy a 
dle původního návrhu a duR zpracovanými chalupa architekti, a to vzhledem k funkčnímu využití a rozdílnému 
charakteru konstrukcí obou provozů.

dostavba výukové budovy a by měla být prověřena s ohledem na možnost dílčí postupné realizace „salámovou 
metodou“ po etapách, v následujících variantách:

dostavba budovy a dle duR zprac. chalupa architekti

vytvoření nového návrhu dostavby budovy a s redukovanou styčnou plochou se stávající budovou pro maxi-
mální zjednodušení realizovatelnosti

vytvoření nového návrhu dostavby budovy a s odstupem od stávající výukové budovy, tedy bez vzájemného 
kontaktu těchto budov

Zpracování odhadu finanční náročnosti variantních návrhů.

analýza zadání
Budova a

dostavba výukové budovy v podobě paralelního stavebního objemu postaveného za objektem školy směrem do 
školní zahrady má několik poloh lišících se mírou provázání se stávajícím objektem školy: 

zahradní trakt s dvoranou, 

zahradní křídlo s jednopodlažní halou, 

zahradní křídlo s dvorem, 

zahradní budova s propojovacími krčky. 

Způsob navázání nové části na stávající část výukové budovy a má dva zásadní parametry. Zjednodušeně řeče-
no, čím méně se budou obě části dotýkat, tím jednodušší a finančně méně nákladný vznikne „stavební šev“. na 
druhou stranu, čím lépe se podaří prostory stávající a nové části výukové budovy a provázat, tím lepší a spo-
lečensky a sociálně hodnotnější vnitřní prostor školy vznikne. po provedené analýze považujeme aspekt vzniku 
sociálně hodnotného vnitřního prostoru školy pro uvažovanou dostavbu školy za velmi důležitý.
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Budova c

Zrušení auly a její náhrada za malou tělocvičnu (gymnastický sál) přinese finanční úspory jak vzhledem k rozsa-
hu obestavěného prostoru (malá tělocvična je menší než aula), tak úsporou za vybavení auly technologiemi na 
zajištění vnitřního prostředí či zvukopohltivými povrchy stavebních konstrukcí ad.

Zrušením auly se bude rovněž významně redukovat potřeba počtu parkovacích stání. v případě, že by parkova-
cí stání byla zajištěna na terénu a nikoliv v podzemní části stavby, dojde pochopitelně k významnému snížení 
investičních nákladů. 

celkově

Koncem sedmdesátých let byla ve školním areálu postavena budova B se školní jídelnou a školní družinou. tento 
solitérní objekt byl postaven bez jakékoliv provozní či jiné vazby na výukovou budovu a sám osobě se nikter-
ak nevztahuje ani k vlastnímu pozemku školní zahrady. v současné době je jakousi chybou. vztah této budovy 
k nově koncipovanému celku školního souboru musí být znova definován, vzájemné provozní vazby musí být 
navázány (, aby žáci mohli projít suchou nohou z jedné budovy do druhé) a dostavba školy musí být provedena 
tak, aby tato budova nebyla ve školním campusu outsiderem. výsledkem musí být jeden harmonický celek.

srovnávací tabulka stavebního programu a kapacity školy 

východiska
Budova a

varianta výukové budovy s dvoranou jako jediná nabízí efektivní zlepšení kvality společných vnitřních prostor 
školy a vytváří společné sociálně hodnotné prostory ve všech úrovních budovy. ostatní varianty nenabízejí kva-
litní společné vnitřní prostředí, nepřijatelně zabírají mnoho prostoru školní zahrady a vytvářejí obtížně využitelné 
nežádoucí meziprostory. Z těchto důvodů bylo ve variantách rozpracována dostavba dvorního traktu s vnitřní 
dvoranou s rozdílnou mírou kontaktního propojení se stávající budovou s ohledem na návrh etapizace výstavby:

varianta a je více kontaktní, 

varianta B se stávající budovy dotýká pouze ve dvou místech.

tyto dvě varianty nejlépe mapují vhodnou míru propojení stávající a nové části výukové budovy a tak, aby byly 
zachovány podstatné parametry specifikované v analýze, tedy aby „stavební šev“ byl realizovatelný bez zvýše-
ných nákladů a aby vznikla školní dvorana, která je právě tím společensky a sociálně hodnotným prostorem.

Budova c

v návrhu jsou zpracovány dvě varianty řešení velkorozponové budovy c. v první variantě je velká tělocvična 
umístěna na úrovni 1np, ve druhé je ve 2np. v závislosti na poloze velké tělocvičny se pak mění poloha knihovny 
a malé tělocvičny, které jsou vždy v opačném podlaží. v obou variantách se pro příležitostné společenské využi-
tí uvažuje vždy prostor v 1np, a to především z důvodu možnosti přímého vstupu z úrovně terénu bez potřeby 
použít pro takto velký počet návštěvníků schodiště či výtah. 

parkování je zajištěno na terénu, a to pro dva časově paralelní stavy provozu:

v době školní výuky = provoz ZŠ s tělocvičnami + provoz knihovny

v době mimo školní výuku = provoz tělocvičny, malé tělocvičny a knihovny pro veřejnost

Malou část vyhláškou požadovaného počtu parkovacích stání ve výši 20% bude třeba zajistit na okolních přileh-
lých komunikacích, nejlépe v rámci plánované revitalizace Školního náměstí, kde se počítá s podélným parkova-
cím pásem.

Zrušení spodní stavby a náhrada auly za malou tělocvičnu přinesla významnou redukci stavebních nákladů.

celkově

pouze návrhem několika solitérních budov zohledňujících existující budovu B ve svém celkovém rozvrhu, či 
fyzické propojení budovy B s ostatními, dojde k vytvoření harmonického celku, jednoho školního campusu, který 
nepůsobí roztříštěně. v návrzích jsou řešeny varianty prvního přístupu, jsou tedy variantně navrženy soubory 
solitérních budov a to z velmi podstatného důvodu, kterým je ponechání možnosti projití mezi jednotlivými 
budovami a tedy ponechání prostupnosti pozemku školy, školní zahrady.
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místnost

16
chemie 1
fyzika 1
na dělení / přírodopis 1 1
dějepis 1
PC 1 1 1
hudební výchova 1
výtvarná výchova 1 1 1
na dělení / jazyková 2 1 2
dílna 1

5
ředitelna 1 1 1
jednací místnost 1 1
sborovna 1 1
zástupce ředitele 1 1
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byt školníka 1
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Bilance potřeby počtů parkovacích stání v soudobosti

provoz v průběhu školní výuky (provoz ZŠ s tělocvičnami + knihovna)
parametr  

(1 stání na ...) 
počet MJ celková potřeba 

stání
z toho 

dlouhodobá
z toho  

krátkodobá
základní škola 5 žáků 720 144 29 K+R
knihovna 20 m2 250 13 7 6
celková potřeba parkovacích stání pro školu a knihovnu v době školní výuky 42

provoz v době mimo školní výuku (provoz tělocvičen a knihovny pro veřejnost)
parametr  

(1 stání na ...) 
počet MJ celková potřeba 

stání
z toho 

dlouhodobá
z toho  

krátkodobá
tělocvična 2 návštěvníky 20 10 10  
malá tělocvična 2 návštěvníky 20 10 10
knihovna 20 m2 250 13 7 6
celková potřeba parkovacích stání pro tělocvičny a knihovnu v době mimo školní výuku 33

Bilance počtu parkovacích stání v návrhu

počet %
parkovací stání na pozemku školy zajištěná návrhem 33 80
využívaná parkovací stání na okolních komunikacích 9 20

etapizace
návrh etapizace výstavby počítá s rozdělením investičního záměru na menší samostatně realizovatelné celky. 
tyto celky musí být vždy po dokončení etapy kolaudovatelné a provozovatelné. 

etapizace výstavby je členěna:

po jednotlivých celých stavebních objektech (varianta i-pomalá, varianta ii-středně pomalá, varianta iii-rychlá) 
a 

po malých dílčích stavebních částech („salámová metoda“ výstavby v 0. až 4. etapě),

které je možné vzájemně zkombinovat a postup realizace s ohledem na postupné získávání investic dle potřeby 
upravit.

podrobnější rozdělení je navrženo především pro umožnění postupné dostavby výukové budovy a „salámovou 
metodou“ v 0. až 3. etapě dle postupného získávání investic. celková etapizace může tedy potom vypadat takto:

0. etapa: nástavba bočního křídla stávající výukové budovy, cca 3 třídy

1. až 3. etapa: dostavba vždy 2 nových konstrukčních polí budovy a 

4. etapa: novostavba budovy c – tělocvična, malá tělocvična, knihovna.

Jako samostatnou etapu při „salámové metodě“ je možné uvažovat rekonstrukci stávající výukové budovy, která 
může být realizována i postupně, paralelně s dostavbou zahradního křídla. 

etapizace výstavby vč. postupného stavění výukové budovy a bude znamenat navýšení celkových nákladů na 
stavbu. souvislosti týkající se postupné etapizace z pohledu odborných projektantů jsou uvedeny níže.

-

-

-

-

-

Finanční odhad varianty a a varianty B – dílčí postupná realizace „salámovou metodou“ po 

etapách

varianta a část stavby obestavěný 
objem

jednotková 
cena (Kč)

cena (Kč)

0. etapa nástavba bočního křídla stávající části budovy a 2 050 6 000 12 300 000
1. etapa dostavba 2 nových konstrukčních polí budovy a a 

krčku mezi budovami a a B
2 900 6 000 17 400 000

2. etapa dostavba dalších 2 konstrukčních polí budovy a 4 200 6 000
zastřešení dvorany budovy a 1 790 2 800 30 212 000

3. etapa dostavba posledních 2 konstrukčních polí budovy a 3 650 6 000 21 900 000
4. etapa novostavba budovy c a krčku mezi budovami a a c 10 500 4 500 47 250 000

stavební úpravy stávající výukové budovy a 40 000 000 40 000 000
venkovní povrchy, sadové úpravy 10% 12 906 200
inženýrské sítě 5 000 000 5 000 000

celkem 25 090 186 968 200

varianta B část stavby obestavěný 
objem

jednotková 
cena (Kč)

cena (Kč)

0. etapa nástavba bočního křídla stávající části budovy a  2 050 6 000 12 300 000
1. etapa dostavba 2 nových konstrukčních polí budovy a a 

krčku mezi budovami a a B
2 580 6 000 15 480 000

2. etapa dostavba dalších 2 konstrukčních polí budovy a 3 060 6 000 18 360 000
3. etapa dostavba posledních 2 konstrukčních polí budovy a 3 500 6 000

zastřešení dvorany budovy a 5 300 2 800 35 840 000
4. etapa novostavba budovy c a krčku mezi budovami a a c 10 500 4 500 47 250 000

stavební úpravy stávající výukové budovy a 35 000 000 35 000 000
venkovní povrchy, sadové úpravy 10% 12 923 000
inženýrské sítě 5 000 000 5 000 000

celkem 26 990 182 153 000

statika
Budova a - dostavba zahradního traktu rozdělena na 2 (či 3, 4) etapy

přinese pochopitelné rozprostření nákladů v čase, ale na druhou stranu se pravděpodobně zvýší náklady na 
jednotlivé etapy, neboli v celku bude stavba dražší.

Bude to mít vliv na koncepci nosné konstrukce, kde místo spojité konstrukce bude třeba vyprojektovat a pro-
vést konstrukci dělenou na úseky.

Každý úsek bude mít své vlastní svislé konstrukce nebo budou závislé => bude třeba provést detaily napojení 
konstrukce.

Bude se muset vyprojektovat a rovněž realizovat dočasná konstrukce „štítu“ která bude „zakončovat“ každou 
etapu, kterou bude třeba demontovat před zahájením další etapy. asi by bylo vhodné použít nějakou monto-
vanou fasádní konstrukci.

Zvýšené náklady na zařízení staveniště a stěhování dodavatele několikrát.

Rozdělení na etapy je zcela jistě realizovatelné.

doporučení: Zvážit výstavbu kompletní nosné konstrukce a obálky budovy a etapizaci provést „pouze“ u staveb-
ních konstrukcí vnitřních a osazení technologií a inženýrských sítí.

-

-

-

-

-



Budova c – prokazatelné úspory nákladů

stavební jáma je zredukována na výkopy.

absence spodní stavby => odstraněn problém se spodní vodou, tj. izolace pouze proti zemní vlhkosti.

Zmenšení objemu horní stavby.

ing. ivan němec, upraveno a kráceno chalupa architekti

Zti – zdravotní technika
pravděpodobně již v 1. etapě bude realizována přeložka areálové splaškové kanalizace v kolizi s novým staveb-
ním objemem dostavby.

nová vodovodní přípojka a nový zdroj tuv budou realizovány při výstavbě nových rozšířených technických 
prostor v 1. suterénu (v rámci 2. etapy).

Rozvody v nových prostorách realizovaných v jednotlivých etapách, které budou napojeny na provizorní 
dočasné nebo stávající rozvody, budou realizovány tak, aby bylo možné v rámci následujících etap realizovat 
jejich přepojení na nové páteřní rozvody bez stavebního zásahu do nových prostor.

v rámci rekonstrukce stávající části výukové budovy bude realizována kompletní výměna stávajících instalací 
v původních trasách.

odvodnění střech bude realizováno vč. vsakovacích objektů potřebných pro kompletní budovu. vsakovací 
objekty venkovních zpevněných ploch budou realizovány zároveň s venkovními objekty.

ing. Jan Šetelík, upraveno a kráceno chalupa architekti

hvac – větrání, vytápění, chlazení, teplovod

Budova a

Již v 1. etapě bude realizována přeložka přípojky teplovodu objektu B v kolizi s novým stavebním objemem 
dostavby. 

nová výměníková stanice (vs) pro výukovou budovu a bude realizována při výstavbě nových rozšířených 
technických prostor v 1. suterénu (v rámci 2. etapy). do té doby budou otopná tělesa napojena na stávající 
stoupačky, resp. na nový samostatný okruh ze stávající vs. 

pro jednotlivé etapy bude realizován samostatný okruh vytápění - zvýšené náklady na samostatný okruh, 
regulační armatury, oběhové čerpadlo, rozvody.

Bude třeba dimenzovat otopná tělesa s ohledem na provizorní plášť dočasně obvodových stěn jednotlivých 
etap výstavby. otopná tělesa budou dimenzována na vyšší tepelnou ztrátu způsobenou dočasným obvodo-
vým pláštěm s nedostatečným tepelným odporem.

pro jednotlivé etapy bude třeba provést optimalizační návrh parametrů dočasného obvodového pláště s ohle-
dem na investiční a provozní náklady po dobu provozu jednotlivých etap – vyšší projekční náklady stavby.

v rámci rekonstrukce dojde k výměně rozvodů a otopných těles ve stávajících prostorách, dle potřeby.

Budova c

Zmenšením objemu objektu, vypuštěním podzemních garáží a auly s foyer se výrazně zjednodušuje řešení 
zajištění vnitřního prostředí objektu a dochází ke snížení investičních a provozních nákladů.
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větrání se preferuje přirozené, nucené větrání pouze tělocvičen a příslušného hygienického zázemí. větrání 
tělocvičen bude zabezpečovat pouze hygienickou dávku čerstvého vzduchu v zimním období. 

Bc. Jiří cajthaml, upraveno a kráceno chalupa architekti

elektroinstalace
silnoproud a hromosvod

nová přípojka z ulice havlíčkova, vč. nového hlavního rozvaděče pro budovu a a c, bude realizována při 
výstavbě nových rozšířených technických prostor v 1. suterénu budovy a (v rámci 2. etapy). 

nové patrové rozvaděče napojené dočasně na stávající hlavní rozvaděč budou realizovány tak, aby bylo mož-
né jejich přepojení do nového hlavního rozvaděče v 1.suterénu (v rámci 2. etapy).

na hranici etap budou v podhledu realizovány kabelové rezervy pro budoucí rozvody v následujících etapách.

v rámci rekonstrukce stávající části výukové budovy bude realizována kompletní výměna stávajících elektroin-
stalací, vč. nových patrových rozvaděčů.

Již v 0. etapě bude instalován aktivní hromosvod, vč. svodů a zemnění. ochranný prostor aktivního hromo-
svodu bude zasahovat i budovu B a budovu c.

slaboproud

pro všechny slaboproudé rozvody - na hranici etap budou v podhledu realizovány kabelové rezervy pro 
budoucí rozvody v následujících etapách.

strukturovaná kabeláž (sK) - již v 1. etapě dojde k přesunutí serverovny do nového místa; stávající rozvody sK 
budou přeloženy do nového serveru; nové instalace sK budou napojeny na nový sever.

elektroinstalace společné televizní antény (sta), elektronického zabezpečovacího systému (eZs), kamerového 
systému, systému jednotného času a školního zvonku, systému kontroly vchodu budou realizovány postupně 
podle požadavků investora.

napojení požárních zařízení vč. ups bude provedeno v čase a  rozsahu dle požárně bezpečnostního řešení 
stavby.

vít Zvolánek, upraveno a kráceno chalupa architekti

Závěr
dostavbou výukové budovy a paralelním zahradním traktem/křídlem s vnitřní dvoranou vzniká kvalitní vnitřní 
sociálně hodnotný prostor školy, který obohacuje její stávající i novou část. vnitřní dvorana je zjednodušeně 
řečeno „obestavěným vzduchem“ a náklady na její realizaci jsou nízké. tato budova má malou plochu obvodové-
ho pláště, což je výhodné z hlediska vstupní investice i provozních nákladů. 

Zrušení spodní stavby budovy c a náhrada auly za malou tělocvičnu přinesla významnou redukci stavebních 
nákladů.

návrh celkového uspořádání campusu ze solitérních budov a, B a c s jejich vzájemným provozním propojením 
krčky zajišťuje možnost projití mezi jednotlivými budovami, soubor budov tak netvoří barieru a ponechává poze-
mek školy, školní zahradu prostupnou. soubor budov je měřítkově odpovídající a tvoří jeden dohromady dobře 
fungující organismus.

výsledky této studie je třeba následně rozpracovat do rozsahu kompletní architektonické studie a tento dopraco-
vaný návrh pak zapracovat do dokumentací k veřejnoprávním řízením.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



způsob rozšíření stávající výukové budovy a

dostavba nového zahradního traktu či křídla
výhodná orientace učeben výhradně východ/západ
krátké komunikace jsou efektivní
objem celé budovy je kompaktní s malou plochou obvo-
dového pláště – malé tepelné ztráty
všechny společné komunikační prostory vytvářejí jed-
nu velkou školní dvoranu, která spojuje stávající a nové 
učebny
prostor dvorany je důležitým sociálně hodnotným pro-
storem

-
-
-

-

-

přístavba nového bočního křídla
orientace učeben na jih je nevýhodná
společné prostory školy jsou chodbovité
dlouhé komunikace
neřeší dnešní potřeby stávajících učeben
velká plocha obvodového pláště – velké tepelné ztráty

-
-
-
-
-



typologicky jako duR, 
stavebně nezávislé

kompaktní, přehledné, efektivní
sociálně kvalitní prostředí dvorany
minimalizace plochy pláště
konstrukčně nezávislé
možno etapizovat

rozsáhlá styčná plocha se stávající 
budovou

+
+
+
+
+

-

samostatný objekt se společnou pří-
zemní halou

konstrukčně nezávislé
možno etapizovat
redukovaná styčná plocha se stá-
vající budovou

netvoří vnitřní společné sociálně 
hodnotné prostory ve všech úrov-
ních
rozsáhlá plocha pláště

+
+
+

-

-

samostatný objekt se společným 
venkovním dvorem

konstrukčně nezávislé
možno etapizovat
redukovaná styčná plocha se stá-
vající budovou

netvoří vnitřní společné sociálně 
hodnotné prostory
rozsáhlá plocha pláště
sporná využitelnost dvora

+
+
+

-

-
-

samostatně stojící objekt propojený 
krčky

konstrukčně nezávislé
možno etapizovat
propojení vnitřní a vnější zahrady
minimální styčná plocha se stávají-
cí budovou

komplikované propojení výukových 
prostor a zahrady
netvoří vnitřní společné sociálně 
hodnotné prostory
rozsáhlá plocha pláště
sporné využití zastřešeného exteri-
éru v přízemí

+
+
+
+

-

-

-
-

zahradní trakt se dvoranou zahradní křídlo s halou zahradní křídlo s dvorem zahradní budova

analýza napojení stávající a nové části výukové budovy a



varianta a - provozní schemata 1. np a podélný řez 1:500



varianta a - provozní schemata 2. np - 4. np 1:500



současný stav 0. etapa 

nástavba bočního křídla stávající části budo-
vy a (3 učebny), namísto stávajícího krovu
realizace nové ploché střechy střední části 
budovy a namísto stávající valbové střechy

-

-

i. etapa 

2 nová konstrukční pole dostavby budovy a 
(6 učeben)
spojovací krček mezi budovou a a B

-

-

ii. etapa

další 2 nová konstrukční pole dostavby budo-
vy a (6 učeben, toalety)
zastřešení dvorany budovy a

-

-

iii. etapa

poslední 2 nová konstrukční pole dostavby 
budovy a (3 učebny, 5 kabinetů, toalety)

-

iv. etapa

budova c
spojovací krček mezi budovou a a c

-
-

varianta a - etapizace



varianta B - provozní schemata 1. np a podélný řez 1:500



varianta B - provozní schemata 1. np - 4. np 1:500



současný stav 0. etapa 

nástavba bočního křídla stávající části budo-
vy a (3 učebny), namísto stávajícího krovu 
realizace nové ploché střechy střední části 
budovy a namísto stávající valbové střechy

-

-

i. etapa 

2 nová konstrukční pole dostavby budovy a 
(3 učebny, toalety)
spojovací krček mezi budovou a a B

-

-

ii. etapa

další 2 nová konstrukční pole dostavby budo-
vy a (6 učeben)

-

iii. etapa

poslední 2 nová konstrukční pole dostavby 
budovy a (3 učebny, 9 kabinetů)
zastřešení dvorany budovy a

-

-

iv. etapa

budova c
spojovací krček mezi budovou a a c

-
-

varianta B - etapizace



Realizace dostavby školy po celých stavebních objektech
aplikace etapizace výstavby pro variantu a studie úsporných variant bez použití „salámové metody“ může být 
následují.  v tabulkách jsou použity hodnoty investic vypočtené z hrubého odhadu investic stanoveného na 
základě jednotkových cen obestavěného prostoru, resp. paušálu. 

etapizace výstavby zohledňuje míru omezení provozu školy a rozdělení celkové investice na menší ucelené 
investiční balíčky pro případ postupného zajišťování investičních prostředků. 

varianta i - rychlá

polovina 0. školního roku výstavby: omezení pohybu na pozemku školy z důvodu přípravy stavby (jinak provoz 
výukové budovy nenarušen)

1. školní rok výstavby: výluka výuky (výuka v náhradních prostorách)

varianta ii - středně rychlá

polovina 0. školního roku výstavby: omezení pohybu na pozemku školy z důvodu přípravy stavby (jinak provoz 
výukové budovy nenarušen)

1. školní rok výstavby: výluka výuky (výuka v náhradních prostorách)

2. školní rok výstavby: výuka ve zrekonstruované a přistavěné výukové budově a, omezení využití části školní-
ho pozemku z důvodu výstavby budovy c a školního hřiště

varianta iii - pomalá

polovina 0. školního roku výstavby: omezení pohybu na pozemku školy z důvodu přípravy stavby (jinak provoz 
výukové budovy nenarušen)

1. školní rok výstavby: výuka ve stávající budově a za provizorní dělící stěnou

2. školní rok výstavby: výuka v nové části budovy a za provizorní dělící stěnou

3. školní rok výstavby: výuka v zrekonstruované a přistavěné výukové budově a, omezení využití části školní-
ho pozemku z důvodu výstavby budovy c a školního hřiště

Školním rokem je míněno období od září do srpna následujícího kalendářního roku.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozdělení stavby



Varianta  I - rychlá

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. etapa
V1 část Venkovní objekty – inženýrské sítě
A1.1 Zemní konstrukce a základy

2. etapa
A1 zbytek Objekt A – rozšíření
A2. Budova A – rekonstrukce
A3 Spojovací krček budovy A s budovou B 
C1 Budova C - novostavba
C2 Spojovací krček budovy C s budovou A
V1 část Venkovní objekty – inženýrské sítě
V2 Venkovní objekty – parter, zahrada, hřiště

provoz školy
Vyklizení školy do náhradních prostor                  
Nastěhování do budovy A  
Zahájení výuky v budově A 
Nastěhování do propojené budovy C 
Zahájení provozu a výuky v budově C       

2.školní rok výstavby 3.školní rok výstavby

omezení 
pohybu na 
pozemku 
školy

výluka výuky (výuka v 
náhradních prostorách)

možnost dílčí postupné 
realizace "salámovou metodou" 
po etapách

0.školní rok 1.školní rok výstavby

183 mil. Kč

4 mil. Kč

varianty etapizace výstavby po ucelených stavebních celcích



Varianta  II - středně rychlá

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. etapa
V1 část Venkovní objekty – inženýrské sítě
A1.1 Zemní konstrukce a základy
2. etapa
A1 zbytek Budova A – rozšíření
A2. Budova A – rekonstrukce
A3 Spojovací krček budovy A s budovou B 
V2 část Venkovní objekty – parter
3. etapa
C1 Budova C - novostavba
C2 Spojovací krček budovy C s budovou A
V1 část Venkovní objekty – inženýrské sítě
V2 část Venkovní objekty – parter, zahrada, hřiště
provoz školy

Vyklizení školy do náhradních prostor                  
Nastěhování do budovy A  
Zahájení výuky v budově A 
Nastěhování do propojené budovy C 
Zahájení provozu a výuky v budově C       

3.školní rok výstavby

omezení 
pohybu na 
pozemku 
školy

výluka výuky (výuka v 
náhradních prostorách)

možnost dílčí postupné realizace 
"salámovou metodou" po 
etapách

výuka v zrekonstruované a 
přistavěné budově A, omezení  
využití části školního pozemku

0.školní rok 1.školní rok výstavby 2.školní rok výstavby

121,8 mil. Kč

4 mil. Kč

61,2 mil. Kč

varianty etapizace výstavby po ucelených stavebních celcích



Varianta  III - pomalá

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. etapa
V1 část Venkovní objekty – inženýrské sítě
A1.1 Zemní konstrukce a základy
2. etapa
A1 zbytek Budova A – rozšíření
A2.3 část Instalace
V2 část Venkovní objekty – parter
3. etapa
A2. komplet Budova A – rekonstrukce
V2 část Venkovní objekty – parter
4. etapa
A3 Spojovací krček budovy A s budovou B 
5. etapa
C1 Budova C - novostavba
C2 Spojovací krček budovy C s budovou A
V1 část Venkovní objekty – inženýrské sítě
V2 část Venkovní objekty – parter, zahrada, hřiště
provoz školy

Částečné vyklizení školy                              
Nastěhování do budovy A - přístavba 
Zahájení výuky v Budově A - přístavba
Nastěhování do propojené budovy A 
Zahájení výuky v budově A 
Nastěhování do propojené budovy C 
Zahájení provozu a výuky v budově C       

výuka ve zrekonstruované a 
přistavěné budově A, omezení  
využití části školního pozemku 

omezení 
pohybu na 
pozemku 
školy

omezená výuka ve staré části 
budovy A za dělící stěnou 

možnost dílčí postupné 
realizace "salámovou metodou" 
po etapách

omezená výuka v nové části 
budovy A za dělící stěnou

0.školní rok 1.školní rok výstavby 2.školní rok výstavby 3.školní rok výstavby

78 mil. Kč

4 mil. Kč

40 mil. Kč

3,8 mil. Kč

61,2 mil. Kč

varianty etapizace výstavby po ucelených stavebních celcích


